Tổng kết Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” Tỉnh Phú Yên năm 2020
Ngày 5/7/2020, tại Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ Tổng
kết Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” tỉnh Phú Yên năm 2020.
Cuộc thi được phát động cho các em học sinh từ bậc tiểu học đến trung học phổ
thông trên địa bàn toàn tỉnh nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách đối với lứa tuổi
thanh thiếu nhi, từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc trong thế hệ trẻ, hình
thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho học sinh. Thông qua Cuộc thi khẳng định vị
trí, vai trò to lớn của văn hóa đọc trong việc góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư
duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành
pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ , đẩy mạnh xây dựng xã hội
học tập trong cộng đồng.

Đồng chí Phạm Văn Bảy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTTDL
trao giải nhất cho các thi sinh tham dự Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” tỉnh Phú Yên năm 2020

Qua ba tháng phát động, Cuộc thi đã thu hút 9.659 học sinh của 37 trường
trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tham gia.Kết quả, Ban tổ chức
đã chọn ra 03 giải Nhất, 03 giải Nhì, 03 giải Ba, 03 giải Khuyến khích, 06 giải chuyên
đề cho các em học sinh đạt thành tích xuất sắc và 03 tập thể cho các trường Trung học
phổ thông, Trung học cơ sở, Tiểu học có nhiều thí sinh tham gia dự thi, 01 trường có
nhiều thí sinh đạt giải trong Cuộc thi. Đồng thời Ban tổ chức đã chọn 18 bài thi đạt kết
quả xuất sắc tham gia vòng chung khảo Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2020 do Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức./.
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